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Englenes sorg Jón Kalman Stefánsson Hent PDF Det er tre uger siden, drengen kom til byen med et bind
poesi, som havde kostet hans ven Bardur livet. Sammen går han og landposten Jens over til Vinterkysten. Det
er sidst i april, og uvejret får himmel og jord til at flyde sammen og udvisker verdenshjørnerne og landskabet.

Englenes sorg er andet bind i en trilogi, hvor Himmerige og helvede var første del.

"Jón Kalman Stefánsson har tre gange været nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. Måtte fjerde gang være
lykkens gang, for med Englenes sorg bringer han sin læser i himmerige. Sjældent har man læst en så

bevægende og grum skildring af kunsten at fange stjerner – fremragende, ganske enkelt." – Katinka Bruhn,
Weekendavisen

"Englenes sorg holder den tårnhøje standard. Igen må man overgive sig betingelsesløst til Jón Kalman
Stefánsson, der skriver så smukt, at englene må smile, selv når de sørger." – Henriette Bacher Lind, Jyllands-

Posten, *****
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